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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied WIJ BIDDEN U OM VREDE

2.

Wij bidden U om wijsheid
en vragen U om licht
dat mensen ogen opent
en op elkander richt.

3.

Wij bidden U om zegen
en vragen om het woord
dat mensen weer verenigt
en naar de vrijheid voert.

4.

Wij bidden U om adem
en vragen om uw geest
die mensen doet herleven
en ons van schuld geneest.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
L.

Na de oproep waakzaam te zijn op de eerste zondag
en de oproep tot bekering op de tweede zondag,
kleurt vandaag de hoop van de Blijde Boodschap de dag.
Het is vandaag een vreugdevolle dag:
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zondag Gaudete, de derde zondag van de advent.
Wij verheugen ons op de komst van de Heer.
We verlangen naar een nieuwe toekomst,
naar een wereld die ons niet dagelijks teleurstelt.
In het evangelie worden we opgeroepen ons open te stellen
voor anderen en te werken aan een rechtvaardige wereld.
Bij het aansteken van de 3e kaars op de Adventskrans
L.

Vandaag ontsteken we de
derde kaars op de adventskrans.
We zijn over de helft,
het licht wint steeds meer terrein.

Refrein:

L.

A.

Blinden krijgen ogen voor dit licht
Geknechten zien de dag der vrijheid
Die zijn doodgezwegen zullen spreken
Bedroefden gaan weer lachen in die dagen.
Als alles duister is…
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Gebed om vergeving
P.

Niet altijd stralen we vreugde en vrede uit.
We hebben allemaal zo onze 'mindere' momenten:
momenten van boosheid, onvriendelijkheid, onredelijkheid ...
We mogen echter troost en vreugde putten
uit het besef dat God steeds weer opnieuw met ons wil
beginnen als wij onze tekortkomingen bij Hem neerleggen.

P.

Heer, Gij geeft uw leven voor allen;
vergeef ons als wij te veel uit zijn
op eigen welvaart en geluk.

A.

Christus, gij laat allen delen in uw goedheid;
vergeef ons als wij anderen onvoldoende
laten delen in onze overvloed.

P.

Heer, Gij neemt allen op in uw liefde;
vergeef ons, als wij onze medemens
verwaarlozen en vergeten.
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P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed
Heer onze God, altijd zijt Gij bezorgd om ons geluk.
Geduldig en getrouw bereidt Gij uw volk voor
op de komst van de Heiland.
Doorbreek onze onmacht, ontsluit ons hart;
dat wij onbevangen Hem herkennen die midden onder ons
zal komen: Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

Grote vreugde voelen we omdat het Kerstkind spoedig komt.
Vanuit die blijdschap verlangen wij naar een leidraad
om onze liefde voor God om te zetten naar daden.
Openen we daarom nu de Schriften
en luisteren we naar wat God ons vraagt.

Eerste lezing
Uit de profeet Sefanja 3,14-18a
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Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u
en wees blij Jeruzalem, met heel uw hart!
Het vonnis dat op u drukte, werd door de Heer vernietigd.
Hij heeft uw vijand verjaagd.
De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u:
nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen!
Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden:
Vrees niet, Sion, en laat uw handen niet verslappen.
De Heer, uw God is bij u als een reddende held.
Uitermate verheugt Hij zich om u,
door zijn liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u van vreugde.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm

1.

2.

3.

PSALM 122

Blij werd mijn hart, toen mensen mij zeiden:
Laten we gaan naar het huis van de Heer.
Daar naderden onze voeten uw poorten,
Jerusalem, naar de vrede genoemd.

Refrein

Jerusalem, stad uit één stuk gebouwd
als een plaats van allen voor allen.
Daar trokken mensen heen, mensen van God,
om te getuigen van Israëls God.
Refrein
Daar was het hof waar recht werd gesproken,
hoog op de tronen van Davids’ huis
Bidt vrede af over Jerusalem,
leven en welzijn voor uw vrienden
Refrein
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4.

5.

Vrede kome er binnen uw muren,
dat er rust komt binnen uw huizen.
Uit naam van mijn broeders en naasten,
wens ik de eeuwige vrede u toe.

Refrein

Uit naam van het huis dat de Heer bewoont,
bid ik voor u dat het goed moge gaan.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest
nu en altijd in der eeuwigheid.

Refrein

Tweede lezing
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Fillippenzen 4,4-7
Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde.
Nog eens: verheugt u!
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij. Weest onbezorgd.
Laat al uw wensen bij God bekend worden
in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat
zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.
A.

Woord van de Heer.
Wij danken God.

Acclamatie DOE ONS HEER UW GENADE AANSCHOUWEN

7
Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas 3, 10-18
In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: '
Wat moeten wij doen?'.
Johannes gaf hun ten antwoord:
'Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft;
en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen'.
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden,
en ze vroegen hem:
'Meester, wat moeten wij doen?'.
Hij zei hun: 'Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld'.
Ook soldaten ondervroegen hem:
'En wij, wat moeten wij doen?'.
Hij antwoordde:
'Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen,
maar tevreden zijn met uw soldij'.
Omdat het volk vol verwachting was,
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde,
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
'Ik doop u met water,
maar er komt iemand die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur,
de wan heeft Hij in zijn hand
om zijn dorsvloer grondig te zuiveren
en zijn tarwe te verzamelen in de schuur;
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur'.
Zó, en met nog vele andere vermaningen,
verkondigde Johannes aan het volk de blijde boodschap.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie UW WOORD IS WAARHEID
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Overweging
Lied HEBE DEINE AUGEN AUF (Felix Mendelssohn Bartholdy)
Hebe deine Augen auf zu den Bergen
von welchen dir Hilfe kommt.
Deine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deine Fuss nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Hef uw ogen op naar de bergen
vanwaar de hulp komt.
Uw hulp komt van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wegglijden,
en Hij die u behoedt, slaapt niet.
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God onze Vader,
die met ons een verbond van liefde is aangegaan
en zo te midden van ons wil zijn
in dagen van vreugde en dankbaarheid
maar ook in dagen van verdriet en tegenslag.
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Ik geloof in Jezus zijn Zoon,
die ons over het verbond van God met de mensen heeft verteld
en in zijn liefde voor de mensen voortdurend liet zien
hoe dichtbij de hemel kan zijn.
Ik geloof in de heilige Geest,
die ons de adem en de kracht geeft
om nooit op te houden de liefde waar te maken
en zo in verbondenheid met de Heer
tot nieuw leven te verrijzen,
want Hij is onze hoop en vertrouwen. Amen
Voorbede
P.

Goede God,
in de verwachting op de komst van uw Zoon
en het aanbreken van een tijd waarin alles goed is,
bidden wij:

L.

Voor deze wereld met al haar problemen:
dat wij ons verantwoordelijk blijven voelen
en gerechtigheid nastreven;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

A.
L.

A.
L.
A.
L.

Voor mensen voor wie deze donkere dagen
écht donkere, vreugdeloze dagen zijn:
dat wij hun een beetje licht kunnen bieden;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen die hulp verlenen:
dat zij moedig volhouden wat zij van ganser harte doen;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor onze eigen geloofsgemeenschap:
dat onze vreugde zich uit in daadkracht
en aanstekelijk mag werken;
laat ons bidden...
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A.

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Goede God, hoor onze gebeden en neem onze lasten weg
opdat wij blijmoedig en daadkrachtig
kunnen getuigen van uw goedheid.
Door Christus, onze Heer. Amen.

COMMUNIEVIERING
Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied HET LIED VAN DE VERLOSSING DIE NABIJ IS

2.

Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
want uw verlossing is nabij.

Refrein
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3.

4.

5.

Ziet naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.

Refrein

Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel.

Refrein

Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad
dat uw Verlosser binnengaat.

Refrein

Communiegebed
P.

In verbondenheid met hen die de Eucharistie hebben gevierd,
mogen wij ons voorbereiden op de Communie.

P.

Gezegend zijt Gij, scheppende God,
om uw gaven voor ons leven:
het licht van uw woord, hier gesproken,
uw brood onderweg, dat wij mogen ontvangen.
Mogen wij deze gaven waardig zijn
en de weg gaan van Jezus Christus:
Gezegend zijt Gij om uw volk hier op aarde
dat zijn vreugde vindt in uw heilige Naam.

A.
P.

A.

Gezegend zijt Gij om uw welbeminde Zoon
die ons uw woord gegeven heeft,
in wie zichtbaar wordt,
hoe U met ons meetrekt tot het einde der tijden.
Maak ons uw volk,
geroepen om uw woord waar te maken in deze wereld:
Gezegend zijt Gij om uw volk hier op aarde
dat zijn vreugde vindt in uw heilige Naam.
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P.

A.
P.

A.
P.

A.
P.

A.

Gezegend zijt Gij om uw Geest
die ons bezielt en verwarmt,
die ons kracht geeft en vertrouwen om te bouwen aan uw rijk.
Mogen wij zo uw Naam verkondigen en hoop geven aan allen
die moeten leven in de schaduw van de dood:
Gezegend zijt Gij om uw volk hier op aarde
dat zijn vreugde vindt in uw heilige Naam.
Gezegend zijt Gij om uw volk hier op aarde
dat zijn vreugde vindt in uw heilige Naam.
In ons, uw volk, nodigt U alle mensen uit
deel te hebben aan uw eeuwig bruiloftsmaal.
Zo bent U voor ons een barmhartige God
en schenkt ons uw heil dat stand houdt tot in eeuwigheid.
Gezegend zijt Gij om uw volk hier op aarde
dat zijn vreugde vindt in uw heilige Naam.
Gezegend zijt Gij om het werk van uw handen,
hemel en aarde hebt Gij gemaakt
en al wat daarop leeft en woont.
Open onze ogen dat wij uw hand herkennen
en waakzaam blijven tot de komst van uw Zoon, Jezus Messias,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
(melodie: N. Rimsky Korsakov)
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
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P.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

A.

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens
P.

Wat moeten we doen om vrede te bewerkstelligen?
Hoe blijmoedig we ook zijn, we kunnen het niet alleen.
Bidden we daarom:

A.

Heer Jezus, brenger van vrede,
leer ons om eerlijk te handelen.
Help ons om dat vreugdevol en van harte te doen
opdat het ooit echt vrede zal zijn.
Amen.

P.
A.

De vrede des Heren zij met ieder van u.
En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus.

Uitnodiging tot de communie
P.
A.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communielied GABRIEL’S MESSAGE (William Llewellyn)
The Angel Gabriel from heaven came
His wings as drifted snow, his eyes as flame
"All hail" said he thou lowly Maiden Mary
Most highly favoured lady Gloria!
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For known a blessed mother thou shalt be
All generations laud and honor thee
Thy son shall be Emmanuel by seers foretold
Most highly favoured lady Gloria!
Then gentle Mary meekly bowed her head
"To me, be as it pleaseth God" she said
"My soul shall laud and magnify his holy name"
Most highly favoured lady Gloria!
Of her, Emmanuel, the Christ was born
in Bethlehem, all on a Christmas morn
And Christian folk throughout the world will ever say:
"Most highly favour’d lady," Gloria!
Uit de hemel kwam de engel Gabriel
Met besneeuwde vleugels en vlammende ogen
“Wees gegroet”, zei hij, “nederige maagd Maria,
Hoogst gewaardeerde dame” Gloria!
“Weet dat uw een gezegende moeder zult zijn,
Alle generaties zullen u loven en eren,
Uw Zoon zal Emmanuel heten, door zieners voorspeld
Hoogst gewaardeerde dame.” Gloria!
Toen boog de zachtmoedige Maria nederig haar hoofd
“Laat er met mij gebeuren wat God behaagt” zei ze,
“Mijn ziel zal zijn Heilige naam loven en vergroten.”
Hoogst gewaardeerde dame. Gloria!
Van haar Emmanuel, werd Christus geboren
in Bethlehem, op een kerstmorgen
En Christenen, wereldwijd, zullen altijd zeggen:
“Hoogst gewaardeerde dame” Gloria!
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Communielied LORD, FOR THY TENDER MERCY’S SAKE
Lord, for thy tender mercy's sake,
lay not our sins to our charge,
but forgive that is past
and give us grace to amend our sinful lives;
to decline from sin and incline to virtue,
that we may walk in a perfect heart
before thee now and evermore. Amen.
Heer, in uw tedere barmhartigheid,
veroordeel onze zonden niet.
Vergeef ons voor wat is geweest
en geef ons uw genade, zodat wij ons leven verbeteren,
de zonde de rug toe keren en deugdzaamheid omarmen.
Dat we voor U kunnen staan met een zuiver hart,
nu en voor altijd. Amen

Ter overweging
Als wij ons tot doel stellen
te leven vol mededogen
en onvoorwaardelijke liefde,
dan zal de wereld
werkelijk veranderen in een tuin
waar alle soorten bloemen
kunnen groeien en
tot bloei kunnen komen.
Elisabeth Kübler-Ross
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Gebed na de communie
Goede God,
vandaag zijn wij extra verheugd
over uw Zoon die spoedig komen zal.
Wij vragen U:
laat onze blijdschap niet oppervlakkig zijn of uitdoven.
Mogen wij een beetje van uw Licht
van harte doorgeven aan anderen in onze woorden en daden.
Door Christus, onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegenbede en zending
P.

We hebben vandaag gehoord
hoe we onze blijdschap kunnen omzetten in concrete daden:
eerlijk en rechtvaardig handelen.
Mogen wij deze boodschap meenemen
als wij terugkeren naar ons leven van alledag.
Vragen we daartoe de zegen van de Barmhartige God.

P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

P.
A.

Zegene ons de almachtige God,
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

P.
A.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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Slotlied AL WIE DOLEND IN HET DONKER

3.

Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam;
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

4.

Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt
dode mens die snakt naar adem
wereld die om toekomst vraagt;
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,
die mijn welbehagen draagt.

DE WEEK VAN ZONDAG 12 T/M ZATERDAG 18 DECEMBER
VIERINGEN
Zondag 12-12

10.00 uur:

Donderdag 16-12

09.00 uur:

Zondag 19-12

10.00 uur:

Woord- en Communieviering
(Ps. Ans Dekker)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Tristan Perez)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10:00 uur
Om zegen over onze parochie
Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft;
Voor familie en vrienden
Voor Petronella Meijer
Donderdag 09:00 uur
Voor overleden familie van Zonneveld
Uit dankbaarheid
ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis
OVERLEDENEN
AGENDA

Bij het verlaten van het kerkgebouw
is er gelegenheid voor de collecte

(geldig t/m 3 januari)
Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

